
  

Manutenção de máquina de arquear  

A máquina de arquear é indicada para diversas arqueações, tais como caixas de papelão, sacos, folhas, 

confecções, madeiras, tubos ,fardos, etc. Otimize sua produção com a garantia de uma arqueação segura e 

rápida. Por isso grandes e pequenas empresas têm essas máquinas, são máquinas caras e muitas vezes a 

manutenção de máquina de arquear é a melhor solução.  

São máquinas que necessitam de manutenção especializada, para obter um bom funcionamento. Não deixe que 
sua empresa interrompa a produção por falta de manutenção de máquinas de arquear.  

A máquina de arquear estica, sela e corta fita phoenix sem o uso de selo, selagem por aquecimento. Com sensor 

inteligente que desliga a máquina após 60 seg de inatividade. Em alguns casos o simples fato de mal 

funcionamento do sensor pode afetar o desempenho de sua máquina de arquear, pensado nisso a Moscka dispoe 

de peças de reposição para que assim atenda com rapidez o chamado de manutenção de máquina de arquear.  

A Moscka dispoe:  

Manutenção de máquina de arquear automática  

• Tipo de fecho: Solda térmica  

• Peso: 180 kg  

• Dimensões da máquina: C 600 x L 1412 x A 1340 mm Arco padrão: L 850 x A 400 mm  

• Dimensão do volume: Mínimo: L 100 x A 30 mm Máximo: Dimensões internas do arco  

• Dimensões do rolo: 200 mm Ø interno 500 mm Ø ext erno  

• Velocidade: 26 ciclos/min. (arco padrão)  

• Fita utilizada: Fita de polipropileno (Polystrap ®)  

• Largura da fita: 10 e 12 mm  

• Voltagem de operação:220/380 V (440 V opcional) -Trifásico - 60 Hz.  

• Potência:0,8 kW  

Manutenção de máquina de arquear semiautomática  

• Tipo de fecho: Solda térmica  

• Peso: 100 kg  

• Dimensões da máquina: C 902 x L 586 x A 785 mm Arco padrão: L 850 x A 400 mm  

• Dimensão do volume: Mínimo: L 100 x A 30 mm Máximo: Dimensões internas do arco  
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• Dimensões do rolo: 200 mm Ø interno 500 mm Ø ext erno  

• Velocidade: 26 ciclos/min. (arco padrão)  

• Fita utilizada: Fita de polipropileno (Polystrap ®)  

• Largura da fita: 10 e 12 mm  

• Voltagem de operação:220/380 V (440 V opcional) -Trifásico - 60 Hz.  

• Potência:0,8 kW  

Onde encontrar manutenção de máquina de arquear  

Encontrar técnicos de qualidade é o grande parâmetro encontrado pelas empresas, pois técnicos treinados traz 

melhor custo benefício, agilidade e sugurança na manutenção de máquina de arquear para sua empresa . Onde 

todos os técnicos passam por um rigoroso treinamento em manutenção de máquina de arquear , após o reparo 

todas as máquinas são testadas minuciosamente para assegurar sua ótima funcionalidade.  

Pontualidade é algo essencial, a Moscka dispoe de um grande estoque de peças para atender seus clientes, e 

tem principal fundamento o ótimo atendimento ao cliente, priorizando cada um em sua singularidade, indicando 

técnicos qualificados de acordo com seu segmento, e isso tudo no ato do contato, sendo ele por telefone ou e-

mail.  
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